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   ميالدي2012) 40(قانون رقم 
  بتقرير بعض األحكام
  النزاهة والوطنية يف شأن اهليئة العليا لتطبيق معايري

  :الس الوطني االنتقايل املؤقت

  :بعد االطالع
 فبرايـر   22ار ثورة السابع عشر من فبراير الـصادر فـي           ـان انتص ـعلى بي  -

  .الديـمي2011
  . ميالدي وتعديله2011 أغسطس 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في  -
  .وعلى الالئحة الداخلية للمجلس الوطني االنتقالي المؤقت -
  .وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له -
  .اإلجراءات الجنائية وتعديالتهوعلى قانون  -
  . وتعديالته.م2006 لسنة 6وعلى قانون نظام القضاء رقم  -
  .بشأن القضاء اإلداري وتعديالته. م1971 لسنة )88(م ـون رقـوعلى القان -
ات المؤتمر الـوطني    ـأن انتخاب ـبش. م2012 لسنة   )4(م  ـون رق ـوعلى القان  -

  .العام وتعديالته
بشأن الهيئـة العليـا لتطبيـق معـايير         . م2012 لسنة   )26( وعلى القانون رقم   -

  .النزاهة والوطنية وتعديالته
. م2012لسنة  ) 26(بتعديل القانون رقم    . م2012لسنة  ) 39(وعلى القانون رقم     -

  .بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
بـشأن تـسمية    . م2012 لسنة   )16(وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم        -

  .ةـاء الهيئـأعض
  .وعلى ما اقتضته المصلحة العامة -
 الموافق  ءالوطني االنتقالي المنعقد يوم الثالثا    المجلس  وعلى ما ورد في اجتماع       -

  . م2012–5–15
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  :اصدر القانون اآلتي
1 

المـشار  .  م 2012لـسنة   ) 39(دل بنص المادة الرابعة من القانون رقم        ـيستب
  -:النص اآلتيإليه 
بـشأن الهيئـة    . م2012لسنة  ) 26(من القانون رقم    ) 13(دل نص المادة    ـعي

  -:العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو اآلتي
تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلـب      )  10،11،12( استثناء من أحكام المواد     "

 ، الذي يقدمه إلـى الـدائرة االنتخابيـة        المرشحين النتخابات المؤتمر الوطني العام    
وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها فـي             
هذا القانون وتعديالته خالل اثني عشر يوماً من تاريخ اسـتالمها لـه مـن قبـل                 

 ولـذوي الـشأن حـق    ، ووفق اإلجراءات المعمول بها   ،المفوضية العليا لالنتخابات  
) 4( في هذا القرار بالطرق واألوضاع المنصوص عليها في القـانون رقـم              الطعن
  ".بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام. م2012لسنة 
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بشأن الهيئـة العليـا لتطبيـق    . م2012لسنة ) 26(ضـاف إلى القانـون رقم     تُ
ها يكـون نـص  ))  مكـرر 13((معايير النزاهـة والوطنيـة مـادة جديدة تحت رقم  

  -:على النحو اآلنـي
في جميع األحوال إذا أصدرت الهيئة قـراراً بعـدم انطبـاق معـايير النزاهـة               "

والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشـح               
لها أن تصدر قراراً بوقفه احتياطيا عن العمل أو بتجميـد ترشـيحه مؤقتـاً حتـى               

 فإذا صار قرار الهيئة باتا التزمت الجهـة         ،عن الهيئة باتا  صيرورة القرار الصادر    
 أو رفض   ، أو المنصب موضوع قرار الهيئة     ،ذات العالقة بعزله وإقالته من الوظيفة     

  ".الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن
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نـشر   وي ،هـى كل حكم يخالف   ـدوره، ويلغ ـون من تاريخ ص   ـل بهذا القان  ـيعم
  .ةـدة الرسميـفي الجري

  الس الوطني االنتقايل
  - ليبيا – املؤقت

  .طرابلس يوم الثالثاء: صدر في
  .م15/5/2012: بتاريخ


